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BRENG JE TUIN TOT LEVEN
Een houten tuinconstructie is meer dan alleen een handige opbergruimte voor je tuinmateriaal. Het brengt leven en karakter in
je tuin. Met een extra luifel kan je ontspannen en genieten van het
buitenleven. Bij De Cock vinden we dat elk tuinhuis, carport of
garage een topper moet zijn in kwaliteit, service en prijs. Dat is al
ruim 30 jaar onze visie en onze ambitie!
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30 JAAR
VAKMANSCHAP

MAATWERK
UIT EIGEN ATELIER

Graag tot binnenkort!
D e Cock T eam

BETAALBARE
TOPKWALITEIT
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Hier, in ons atelier te Puurs, worden alle houten tuinhuizen
met veel passie, ervaring en vakmanschap gemaakt. Dankzij
ons ultramodern machinepark en onze professionele vakmensen maken we kwalitatief hoogstaande tuinhuizen aan een
betaalbare prijs. We zijn dan ook fier op zoveel positieve en

KWALITEITS
HOUTSOORTEN

enthousiaste reacties van tevreden klanten. Dat is waar we het
al meer dan 30 jaar voor doen.

Onze tuinhoutconstructies worden enkel gemaakt uit uiterst duurzame houtsoorten, die we op
basis van verschillende kwaliteitscriteria selecteren. We zetten ze graag even op een rijtje:
Geïmpregneerd hout
Dit hout is onder hoge druk geïmpregneerd en heeft een zachtgroene kleur. Het is hierdoor beschermd
tegen houtrot en schimmels. We raden aan om een nieuw tuinhuis de eerste 6 maanden niet te behandelen, zodat het verder kan ‘uitdrogen’. Daarna kan men het geheel een kleur geven naar keuze.
Thermowood den
Thermowood is Noors dennenhout dat een thermische behandeling onderging en daardoor zijn duurzaamheid verhoogt tot klasse I/II. Doordat het hout tijdens het thermisch proces opgewarmd wordt
tot ongeveer 210°C, worden suikers, koolhydraten en harsen uit het hout verwijderd. Dit hout vraagt
geen verder onderhoud en gaat na verloop van tijd vergrijzen.
Padouk
Padouk is een uiterst duurzame houtsoort klasse I. Het is een zeer vormvaste houtsoort, ideaal voor
buitenconstructies en voldoet aan hoge eisen qua uitzicht, duurzaamheid, sterkte en onderhoud. Bij
plaatsing heeft dit hout een rode kleur, na enkele maanden wordt het hout mooi grijs van kleur. Enkel

ZELFBOUWPAKKET
Al onze tuinhuizen zijn
verkrijgbaar in zelfbouw
pakket. Wens je echter je
tuinhuis door ons tot in de
puntjes te laten plaatsen,
dan is dat zeker mogelijk.

verkrijgbaar in model Kubus
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TUINHUIZEN I COMFORT

Vraag naar de mogelijkheden om uw tuinhuis
uit te breiden met een oversteek of pergola.

 Geïmpregneerd tuinhuis
 Afmetingen 4 m x 3 m
 Dakbedekking metaalplaten
 Volle enkele deur
 Volle enkele extra deur
 2 x cilinderslot
 Ramen gezandstraald
 Houten vloer tuinhuis
 Houten onderdak tuinhuis
 Pergola zijkant 4 m
 Houten onderdak pergola
 Wanden pergola dicht
 Dakgoot en afvoerbuis

PANEELBOUWSYSTEEM
Onze tuinhuizen worden
opgebouwd in een zeer
stabiel en robuust

TUINHUIZEN I COMFORT

Handige en knappe opbergruimte
Ben je op zoek naar een handige bergruimte om je tuingereed-

EEN MODERN
& TIJDLOOS
6

design

schap in op te bergen of droom je eerder van een grote tuinhoutconstructie met een overdekt loungeterras? De tuinhuizen van De
Cock worden steeds tot in de details afgewerkt en ademen kwaliteit en vakmanschap uit. Een enkele of dubbele deur, houten vloer
of onderdak, met pergola of extra raam ... De mogelijkheden zijn

paneelbouwsysteem. Dit
wil zeggen dat de blokhutplanken tegen een stevig
kader worden genageld.
Zo creëer je een moderne
en hedendaagse look van
je tuinhuis.

eindeloos.
Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den
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TUINHUIZEN I KUBUS

MET OF ZONDER LUIFEL?
Al onze tuinhuizen zijn
verkrijgbaar met of zonder luifel.
Met een luifel creëer je extra
ruimte in je tuin om gezellig
buiten te tafelen of om lang te
genieten van het buitenleven,
ook als het al wat frisser wordt.
Opbergruimte én loungeruimte,
een ideale combinatie!

Puur en minimalistisch

TUINHUIZEN I KUBUS

Ben je een liefhebber van strak en modern? Dan zal onze Kubus

BUITENGEWOON
8

genieten

lijn volledig aan je verwachtingen beantwoorden. Deze tuinhuizen
hebben allemaal een minimalistische stijl dankzij het strakke, pure
lijnenspel en de moderne afwerking.
Als compacte opbergruimte voor je tuinmateriaal of als overdekt
loungeterras ... de keuze is aan jou. Al onze Kubus tuinhuizen zijn
verkrijgbaar in verschillende maten, houtsoorten en afwerkingen.
Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den + padouk

NIEUW
2022

Nieuw bij de Kubus is het stevige
deurslot met 3 puntssluiting, voor
een perfect vergrendelde deur.
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TUINHUIZEN I KUBUS

DE KUBUS LINE
Kies je voor een strakke en
hedendaagse look, dan kan je
qua afwerking opteren voor de
Kubus Line. De planchetten van
deze tuinhuizen hebben een fijn,
gelijnd profiel. Maak je tuinhuis
af met een extra optie zoals een

TUINHUIZEN I KUBUS

houten vloer of één of meerdere
gesloten wand(en).

Hou de zomer langer in je tuin
De verschillende opties bij onze tuinhuizen bieden je vele mogelijkheden en zijn volledig naar eigen wens aan te passen. Zo kun je met
bijpassende wandelementen de zijkanten van je tuinhuis deels of
helemaal dichtmaken. Een ideale plek dus voor een knusse zithoek,
beschut tegen felle zon of een frisse wind.
Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den + padouk
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TUINHUIZEN I COCOON

EEN LANDELIJKE

b likvanger
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SHINGLES
Dakshingles leggen is decoratief en
bovendien veel eenvoudiger dan het
leggen van dakpannen. Dakshingles
zijn ook duurzaam. Ze worden gemaakt

TUINHUIZEN I COCOON
Een landelijke sfeer in je tuin

van bitumen en doen uitstekend hun
werk als solide dakbedekking in alle
weersomstandigheden.

VEILIG OPBERGEN
Nieuw! Met de 3 punts-

Een tuinhuis met zadeldak blijft altijd mooi en tijdloos. Ze doen prima dienst als extra

sluiting sluit je de deur van

werkruimte, hobbyruimte of gewoon als opbergplek. Maak je keuze uit verschillende

dit tuinhuis op 3 plaatsen.

houtsoorten en dakbedekkingen. Verkies je een dubbele deur, extra raam of een

Dit slot zorgt voor een

mooie houten vloer? Dat kan. Informeer vrijblijvend naar de verschillende afmetingen

perfect vergrendelde deur.

en opties. Ben je handig? Dan kan je je tuinhuis ook verkrijgen als zelfbouwpakket.

Een echte must dus voor
het veilig opbergen van al je

Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den
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G

waardevolle spullen.
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TUINHUIZEN I COCOON

DAKPANPLATEN
Op zoek naar een mooi
en kwaliteitsvol alternatief
voor klassieke dakpannen?
Kies voor dakpanplaten.
Gemaakt van roestvrij staal
dus quasi onverslijtbaar.
Kies uit stijlvol antraciet of
warm terracotta.

TUINHUIZEN I COCOON

Td

Landelijke berging met veel mogelijkheden
Een pergola of luifel aan je tuinhuis is niet alleen handig, het biedt ook
vind ons leuk op

facebook

extra mogelijkheden. Zo kan het uitstekend dienst doen als carport
voor je auto, maar ook als overdekt terras. Dreigt er een regenbui bij
een gezellige barbecue? Geen nood, onder de overdekte pergola van
je tuinhuis kan je feestje lekker doorgaan.
Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den
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TUINHUIZEN I COTTAGE

HET ZIT HEM IN DE DETAILS
Een mooi ovalen raam in zwart
smeedijzer, een rustieke klink
met bijpassende scharnieren,
een dakgoot in metaalkleur of
authentieke dakpannen? Werk
je tuinhuis stijlvol af volgens

TUINHUIZEN I COTTAGE

LANG LEVE
HET
16

buitenleven

Voor een landelijk en charmant karakter

jouw smaak en voorkeur. Vraag

Met een tuinhuis in cottage stijl, dompel je je tuin onder in een instant

naar de vele mogelijkheden.

Engelse countrysfeer. Typisch zijn de mooie, verfijnde constructiedetails zoals het zwart sierbeslag en de rustieke Pottelberg dakpannen.
Door je landelijke tuinberging uit te breiden met een pergola, geniet je
optimaal van het heerlijke buitenleven.
Elk project is een unieke totaalrealisatie in nauwe samenspraak en in
harmonie met jouw persoonlijke woonstijl.
Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den
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TUINHUIZEN I COMFORT RUSTIEK
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nieuwste

TUINHUIZEN I KUBUS DELUXE

ONZE
TUINHUISMODELLEN
NIEUW
2022

VEILIG OPBERGEN
Met de 3 puntssluiting sluit
je de deur van dit tuinhuis op
3 punten. Dit slot zorgt voor

TUINHUIZEN I COMFORT RIUSTIEK

een perfect vergrendelde

Een sfeervol accent in je tuin

het veilig opbergen van al je

Stijlvol relaxen

Het nieuwste model ‘Comfort Rustiek’ ademt een en al landelijke rust

waardevolle spullen.

Met onze nieuwe Kubus Deluxe creëer je een stijlvolle oase

Td

deur. Een echte must dus voor

TUINHUIZEN I KUBUS DELUXE

uit. Als basis is de Comfort genomen maar dan uitgebreid met een

van rust in je tuin. De strakke vormgeving in combinatie met

ruime luifel en steunend op stevige houten palen. De afwerking heeft

de mix van 2 houtprofielen geven het geheel een karaktervol-

enkele charmante accenten. Zo zijn er de zwart gelakte scharnieren

le uitstraling. Typische kenmerken zijn de oversteek vooraan,

op de deuren, de stijlvolle zwarte ramen en de typische sidings.

de beklede hoekpalen; het mooi afgewerkte plafond en de
moderne, zwart gelakte scharnieren.

Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den
Houtsoorten: thermowood den + padouk
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GARAGES I CARPORTS I PERGOLA’S

ZELFBOUWPAKKET
Ben je handig? Laat je tuinhuis,
garage of carport leveren als
zelfbouwpakket. Voordelig en
bovendien leuk om te doen.
Het pakket bestaat uit een
duidelijke handleiding, alle
houten onderdelen en afwerkingsbenodigdheden. Bekijk
alvast het montagefilmpje op
onze website.

GARAGE, CARPORT OF PERGOLA

De vele mogelijkheden van een carport
De moderne carports van De Cock beschermen je auto niet alleen te-

BESCHERMING
& VOLOP
20

comfort

gen barre weersomstandigheden, ze kunnen ook perfect dienst doen
als gezellige loungeruimte of terrasoverkapping.
Onze stevige carports kunnen zowel losstaand of in aanbouw tegen
een woning geplaatst worden. Ook de combinatie met een extra berging of gesloten wanden is mogelijk.
Houtsoorten: geïmpregneerd hout + thermowood den
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TUINHOUTCONSTRUCTIES I DE COCK
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HOE MAAK JE EEN STEVIGE TUINHUISFUNDERING?

UNIEKE SHOWTUIN
Kom vrijblijvend een bezoekje brengen aan onze ruime showroom en showtuin
te Puurs. Krijg gratis tuinhuisadvies en bekijk er de verschillende modellen,
houtsoorten en afwerkingsmogelijkheden. We heten je alvast van harte welkom!

OP AFSPRAAK
Kom je liever op een door
jou gekozen dag en uur?
Boek dan eenvoudig je
afspraak op onze website.

Het tuinhuis van je dromen gevonden? Zorg dan voor een goede fundering, anders
kan de plaatsing al snel veranderen in een nachtmerrie. Er zijn 3 verschillende
mogelijkheden om een stevige basis voor je tuinhuis te voorzien:

1
-

Beton op maat van het tuinhuis

Leg de betonvloer 1 cm kleiner dan het tuinhuis, bv. maat van
tuinhuis is 300 x 300 cm, dan is betonvloer 299 x 299 cm

-

Voor een stevige basis van het tuinhuis, moet de dikte van de
betonvloer ongeveer 15 cm dik zijn

-

De betonvloer moet ook een 6-tal cm hoger liggen dan de

wandplank
tuinhuis

omgeving
-

Voorzie steeds een betonnet om de spanningen die ontstaan

7 cm
3,5 cm
12 cm

door krimp en uitzetting op te vangen
-

Leg de betonvloer volledig waterpas

-

Let goed op de haaksheid en meet overhoeks goed na

-

Hou rekening met de oversteek van het tuinhuis

omliggende
oppervlakte

1 cm

3
ONTDEK
ONZE

G emakkelijk
online bestellen

wandplank
tuinhuis

WEBSHOP

WWW.TUINHUIZENDECOCK.BE
Op onze webshop vind je een uitgebreid aanbod aan tuinhuizen van
diverse afmetingen. Ga je voor een modern tuinhuis of verkies je liever een landelijk model met puntdak? Zoek je een compacte berging
of droom je voor een tuinhuis met overdekte pergola? Bekijk de talrij-

kaderbalken tuinhuis
vloerplanchet

gewapende
betonplaat

Plaatsing op onverharde
grond

Bij plaatsing op een onverharde
ondergrond gebruiken we steeds
een houten vloer met betonnen

vloerbalk

funderingsblokken.

verharding

2

Een bestaande verharding die groter is dan het tuinhuis

Wij adviseren om te werken met een houten vloer. Het alternatief is een hardhouten boord, maar hierbij kunnen we geen
garanties bieden op enige waterdichtheid

ke mogelijkheden en maak je bestelling online!
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WELKOM BIJ
TUINHUIZEN DE COCK
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Ontdek onze webshop!
www.tuinhuizendecock.be
Rijksweg 65 I B-2870 Puurs-Sint-Amands I T 03 889 97 22 I info@tuinhuizendecock.be I volg ons op
showroom open van 10u. tot 12u. en van 13u. tot 18u. I zaterdag van 9u. tot 16u. I woensdag & zondag gesloten

